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Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen 

 

 
 

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN 
 

NOTULEN 
 

ZITTING VAN : dinsdag 15 oktober 2019 om 20u00 
PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen 
   
AANWEZIG : Marino Keulen - burgemeester-voorzitter 

Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven, 
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, Elvire Martens, 
Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens, Anita Jeurissen, 
Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi Mechels, Jeroen Moors, Dirk 
Opsteyn, Viviane Schellingen – politieraadsleden 
Gwen Royakkers – vertrouwenspersoon van raadslid Dirk Opsteyn 
Jacques Philippaerts - korpschef 
Sabine Bervaes - secretaris  

VERONTSCHULDIGD : Raf Terwingen - burgemeester 
Jean-Pierre Hermans - politieraadslid 

 
Openbare zitting 
 

Organisatieondersteuning - B & C 

 

1.  Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van de zitting op dinsdag 18 juni 2019 wordt goedgekeurd. 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

2.  Rekening 2018 - goedkeuring door toezichthoudende overheid. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 waarbij de jaarrekening van de meergemeentepolitiezone 
Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2018 bestaande uit de begrotingsrekening, de balans per 
31 december 2018 en de resultatenrekening werd geverifieerd; 
 
Gelet op de artikelen 34, 77 en 78 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie, inzonderheid de artikelen 66 tot en met 72; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 
september 2001;  
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 28bis van 23 december 2002 betreffende de aanvullende 
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 2003 en een onderrichting voor het 
opmaken van de politierekening 2002 ten behoeve van de politiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 38 en 38bis van 17 maart 2005 en 5 oktober 2005 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones en een 
analoge toepassing van deze omzendbrieven kan worden gemaakt voor de navolgende jaren; 
 
Gelet op het krachtens artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet - van toepassing verklaard bij artikel 
27 van de wet op de geïntegreerde politiedienst - voorschreven syntheseverslag dat bij de rekening 
gevoegd is; 
 
Gelet op het goedkeuringsbesluit voor de jaarrekening dienstjaar 2018, van de gouverneur van de 
provincie Limburg van 8 augustus 2019. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel 
De politieraad neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening van de 
meergemeentepolitiezone Lanaken-Maasmechelen voor het dienstjaar 2018 bestaande uit de 
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2018 en de resultatenrekening, van de gouverneur 
van de provincie Limburg van 8 augustus 2019.  
 
 

3.  Begroting 2019 - begrotingswijziging I. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gezien het ontwerp van de begrotingswijziging I (buitengewone dienst) voor de politiezone Lanaken-
Maasmechelen voor het dienstjaar 2019; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP; 
 
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van 
de lokale politie (ARPC); 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie dd 2 oktober 2019, waarvan sprake in artikel 11 van 
het ARPC; 

 
BESLUIT : 
 
Enig artikel   
De politieraad gaat akkoord met de begrotingswijziging I (buitengewone dienst), dienstjaar 2019 voor 
de politiezone Lanaken-Maasmechelen volgens samenvatting in bijlage: 
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 Voor begrotingswijziging BW Na begrotingswijziging 

Buitengewone Dienst 
Ontvangsten: 
Uitgaven: 
Saldo: 

 
€ 1.091.504 
€ 1.031.900 

€ 59.604 

 
0 
0 
0 

 
€ 1.091.504 
€ 1.031.900 

€ 59.604 

 
 

4.  Aangaan van lange termijnkredieten ter financiering van de buitengewone dienst. 

 
DE  POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikel 28 §1, 6° 
waarin bepaald wordt dat het aangaan van leningen niet meer onder de wetgeving 
overheidsopdrachten valt; 
 
Overwegende de gegunde en nog te gunnen uitgaven buiten buitengewone dienst van de dienstjaren 
2013 tot en met 2019; 
 
Overwegende dat hiervoor leningen dienen aangegaan te worden, namelijk 1.130.000 euro op 5 jaar 
en 990.000 euro op 10 jaar; 
 
Overwegende dat er een contract voor het aangaan van leningen nummer 2019/1 werd opgesteld 
door de financiële dienst van onze zone in opdracht van de Bijzonder Rekenplichtige. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met het aangaan van leningen met name 1.130.000 euro op 5 jaar en 
990.000 euro op 10 jaar via het contract 2019/1 opgesteld door de financiële dienst van de zone in 
opdracht van de Bijzonder Rekenplichtige. 
Artikel 2 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 

5.  Policy mobile devices - regeling voor toekenning en gebruik van smartphones, tablets en 
abonnementen. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de nota SSGPI van 12/05/2006 – SSGPI-Sectie Steun-ID35801-2006 betreffende de cumul 
tussen de vergoeding voor telefoon en de ter beschikking stelling van een GSM met abonnement; 
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Gelet op de nota SSGPI 23/01/2018 – SSGPI-RIO 2018/19 betreffende de terbeschikkingstelling van 
ICT-devices – voordelen van alle aard – nieuwe reglementering vanaf 01/01/2018; 
 
Gelet op de nota SSGPI 04/09/2018 – SSGPI-RIO 2018/949 betreffende de terbeschikkingstelling van 
ICT-devices – voordelen van alle aard; 
 
Gelet op de nota SSGPI 06/09/2018 – SSGPI-RIO 2018/949 erratum betreffende de 
terbeschikkingstelling van ICT-devices – voordelen van alle aard; 
 
Gelet op de circulaire 2018/C/63 dd. 24/05/2018 betreffende de voordelen van alle aard voor het 
persoonlijk gebruik van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel 
telefoonabonnement; 
 
Gelet op de nota SSGPI van 12/05/2006 – SSGPI-Sectie Steun-ID35801-2006 betreffende de cumul 
tussen de vergoeding voor telefoon en de ter beschikking stelling van een GSM met abonnement 
 
Gelet op de nota DRI-2019/5304 – 11/06/2019: Gebruikersgids ‘police cloud’-oplossingen binnen de 
GPI; 
 
Overwegende de meerdere informatiesessies die in de loop van de maand september 2019 aan het 
personeel werden gegeven; 
 
Gelet op de adviezen van de vakorganisaties uitgebracht op het CPBW van 18/09/2019; 
 
Gelet op de adviezen ter zake van de DPO LaMa. 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel  
De politieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de POLICY mobile devices - Regeling voor 
toekenning en gebruik van smartphones, tablets en abonnementen (versie 2.0), bijgevoegd als 
geïntegreerde bijlage. 
 
 
 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

6.  Aankoop smartphones in kader van focus-toepassing. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op de nota SSGPI van 12/05/2006 – SSGPI-Sectie Steun-ID35801-2006 betreffende de cumul 
tussen de vergoeding voor telefoon en de ter beschikking stelling van een GSM met abonnement; 
 
Gelet op de nota SSGPI 23/01/2018 – SSGPI-RIO 2018/19 betreffende de terbeschikkingstelling van 
ICT-devices – voordelen van alle aard – nieuwe reglementering vanaf 01/01/2018; 
 
Gelet op de nota SSGPI 04/09/2018 – SSGPI-RIO 2018/949 betreffende de terbeschikkingstelling van 
ICT-devices – voordelen van alle aard; 
 
Gelet op de nota SSGPI 06/09/2018 – SSGPI-RIO 2018/949 erratum betreffende de 
terbeschikkingstelling van ICT-devices – voordelen van alle aard; 
 
Gelet op de circulaire 2018/C/63 dd. 24/05/2018 betreffende de voordelen van alle aard voor het 
persoonlijk gebruik van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel 
telefoonabonnement; 
 
Gelet op de nota SSGPI van 12/05/2006 – SSGPI-Sectie Steun-ID35801-2006 betreffende de cumul 
tussen de vergoeding voor telefoon en de ter beschikking stelling van een GSM met abonnement; 
 
Gelet op de nota DRI-2019/5304 – 11/06/2019: Gebruikersgids ‘police cloud’-oplossingen binnen de 
GPI; 
 
Overwegende de meerdere informatiesessies die in de loop van de maand september 2019 aan het 
personeel werden gegeven; 
Overwegende de adviezen van de vakorganisaties uitgebracht op het CPBW van 18/09/2019 en de  
adviezen ter zake van de DPO LaMa; 
 
Overwegende dat we in dit kader een aankoop wensen te doen van mobiele telefoons met 
bijbehorende abonnementen; 
 
Overwegende dat we de aankoop van mobiele telefoons met beschermingsglas wensen te doen via 
raamcontract FORCMS-GSM-098; 
 
Overwegende dat de geraamde kostprijs 88.000,00 euro bedraagt en voorzien werd op artikel 
330/742-53 van begroting 2019;   
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Overwegende dat een aantal personeelsleden gekozen hebben voor een toestel-upgrade waarbij de 
terug te vorderen meerkost terecht komt op de ontvangstzijde; 
 
Gelet op het lopende contract met Proximus nv via raamcontract FORCMS-GSM-088; 
 
Overwegende dat we het bestaande contract met Proximus nv wensen uit te breiden met de nodige 
abonnementen voor verbruik en data van de aan te kopen mobiele telefoons; 
 
Overwegende dat hierbij rekening gehouden werd met een aantal bestaande abonnementen; 
 
Overwegende dat de bijkomende kosten van mobiel verbruik en data geraamd wordt op 1.800,00 euro 
per maand dat voorzien wordt op artikel 330/123-11.   
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van smartphones inclusief een beschermingsglas in het  
kader van de focus-toepassing via het raamcontract FORCMS-GSM-098 voor een bedrag van 
88.000,00 euro voorzien op artikel 330/742-53 van begroting 2019 
 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de uitbreiding en de aanpassingen van het bestaande contract met 
Proximus nv van de nodige abonnementen voor verbruik en data via het raamcontract FORCMS-
GSM-088 waarbij de bijkomende kosten geraamd worden op 1.800,00 euro per maand, voorzien op 
arikel 330/123-11. 
 
 
Artikel 3 
De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek  FORCMS-
GSM-098 en FORCMS-GSM-088 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

7.  Softwarelicentie uitleesapparatuur XRY Complete - verlenging. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder art 42, §1, 4°, b); 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke  
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op ons besluit van 19 november 2014 houdende verlenging softwarelicentie uitleesapparatuur 
XRY Complete tot 2 november 2019; 
 
Gelet op het huidige contract met DataExpert voor het gebruik van XRY; 
 
Gelet op de aankoop op 1 juli 2019 van een bijkomende licentie met vervaldatum 30 juni 2020 voor 
het gebruik van XRY op een extra pc; 
 
Overwegende dat het verder zetten van deze licentie nodig is voor de goede werking van de 
politiezone; 
 
Overwegende dat we de softwarelicenties willen verlengen gedurende de volgende 5 jaar; 
 
Overwegende dat de verlenging van de softwarelicentie uitleesapparatuur XRY Complete een 
jaarlijkse kostprijs heeft van 4.228,95 euro incl. BTW dat voorzien wordt op artikel 330/123-13; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de verlenging van de softwarelicentie voor het gebruik van het XRY 
systeem voor een periode van 5 jaar. 
 
Artikel 2 
De jaarlijkse kostprijs van de softwarelicentie bedraagt 4.228,95 euro incl. BTW voorzien op artikel 
330/123-13. 
 
Artikel 3 
Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier. 
 
 

8.  Aankoop intelligente radiokasten. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
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Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het feit dat Politie Lanaken-Maasmechelen actueel gebruik maakt van 88 draagbare radio’s 
van het type Motorola MTP6550;  
 
Gelet op het feit dat deze radio’s werden aangekocht in 2015, 2016 en 2017; 
 
Gelet op het feit dat deze radio’s nog enige tijd in gebruik zullen zijn; 
 
Gelet op het feit dat de radio’s verdeeld zijn over onze 2 commissariaten, waarvan 55 in Maasmechelen 
en 33 in Lanaken; 
 
Gelet op het feit dat het opladen van de radio’s momenteel in laders voorzien van 6 posities op de 
bureaus zelf gebeurt en deze laders aan vervanging toe zijn; 
 
Gelet op het feit dat sommige collega’s een individuele radio toegewezen gekregen hebben, anderen 
gebruik maken van gemeenschappelijke radio’s ; 
 
Gelet op het feit dat hierdoor niet alle radio’s even intensief/frequent gebruikt worden; 
 
Gelet op het feit dat een gevolg van deze manier van werken is dat de zone meer radio’s dient te 
voorzien voor zijn gebruikers; 
 
Gelet op het feit dat bepaalde radio’s sneller verslijten, terwijl andere radio’s bij afschrijving bijna in 
nieuwstaat verkeren; 
 
Gelet op het feit dat alle radio’s even vaak gebruikt kunnen worden, opgeladen kunnen worden, 
achterhaald kan worden wie  de laatste gebruiker is, bestaan er intelligente radiokasten die tot 
algemene tevredenheid reeds in gebruik zijn bij meerdere zones; 
 
Overwegende dat deze intelligente radiokasten voorzien zijn van individuele lockers, aparte 
radioladers, een rfid lezer per locker, een vingerprint-/kaartlezer, beheersoftware; 



 

Politieraad 15/10/19 Notulen 9 

Overwegende dat de radiokasten per 10 lockers aangekocht kunnen worden; 
 
Overwegende dat wij voor het commissariaat te Maasmechelen radiokasten wensen te voorzien voor 
50 radio’s, in Lanaken voor 20 radio’s; 
 
Overwegende dat iedere kastcombinatie wel een apart aansturingssysteem vereist, 1 voor het 
commissariaat te Maasmechelen en 1 te Lanaken; 
 
Overwegende dat de radiokast bestemd voor het commissariaat Maasmechelen, herbruikbaar is te 
Oude Burelen; 
 
Overwegende dat deze radiokasten aangekocht kunnen worden via het Astrid raamcontract CD-MP-
OO-60 perceel 3 waarvan politie begunstigde is; 
 
Overwegende dat Astrid NV de levering hiervan heeft gegund aan de firma Abiom, Oostjachtpark 18, 
BE-9100 Sint-Niklaas; 
 
Overwegende dat de aankoop en installatie van intelligente radiokasten geraamd wordt op  
95.000 euro  incl. BTW voorzien op artikel 330/744-51 van begroting 2019; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
BESLUIT : 
   
Artikel 1 
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van 50 en 20 intelligente radiokasten, respectievelijk voor 
het commissariaat te Maasmechelen en Lanaken via raamcontract CD-MP-OO-60 – perceel 3. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage 1. 
 
Artikel 3 
De uitgave van aankoop vermeld onder artikel 1 bedraagt 95.000,00 euro incl. BTW en is voorzien in 
het budget 2019, artikel 330/744-51. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt belast met de verdere afhandeling van dit dossier. 
 
 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

9.  Aankoop 1 anoniem voertuig voor team Opsporingen: goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD: 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
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Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering 
voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” een 
raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement  2016 R3 007 werd opgesteld 
door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de politiezones 
begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team opsporingen wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/10 voor perceel 10 – ‘Compacte middenklasse-Hoog 
( Compacte MPV)’; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 33.365,00 euro incl BTW voor één anoniem voertuig 
voor team opsporingen; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, op 
artikel 330/743-52 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team opsporingen, via federaal 
raamcontract, Procurement 2016 R3 010 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de 
aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van 
de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie  voor een geraamd bedrag van 33.365,00 euro 
incl BTW. 
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Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007: ‘Meerjarige 
(4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme 
voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en 
defensie’. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-52 
van de buitengewone dienst. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

10.  Aankoop van een politievoertuig 4x4 voor team interventie: goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
 
Overwegende dat we één politievoertuig 4x4 voor team interventie wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat we hiertoe een overeenkomst wensen aan te gaan via onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking waartoe het bestek met nummer lamapr-20191015-001 
“Aankoop van een politievoertuig” werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat  deze aankoop geraamd wordt op 55.000,00 euro incl. btw  voorzien op artikel 
330/743-98 van begroting 2019; 
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Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop (details in 
bijlage 1); 
 
BESLUIT :   
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop één politievoertuig 4x4 via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknummer lamapr-20191015-001:”Aankoop 
van een politievoertuig”. 
 
Artikel 3 
De aankoop van één politievoertuig 4x4 wordt geraamd op 55.000,00 euro incl. BTW, voorzien in het 
budget 2019, op artikel 330/743-98. 
 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

11.  Aankoop gemarkeerd interventievoertuig: goedkeuring. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentewet, artikel 234; 
 
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale 
sectoren; 
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Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale” 
een raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement  2016 R3 007 werd 
opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de 
politiezones begunstigden van zijn; 
 
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de 
procedure van de open offerteaanvraag; 
 
Overwegende dat we één gemarkeerd voertuig voor team interventie wensen aan te kopen; 
 
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/32 voor perceel 32 – ‘SUV’; 
 
Overwegende dat deze  uitgave wordt geraamd op 60.100 euro incl BTW één gemarkeerd voertuig 
voor team interventie; 
 
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop;  
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019 van de politie, 
op artikel 330/743-98 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerd voertuig voor team interventie, via 
federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 010 ‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van 
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ 
ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie  voor een geraamd bedrag 
van 60.100 euro incl BTW. 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 010: 
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en 
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de 
politiescholen en defensie’. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-98 
van de buitengewone dienst. 
Artikel 4 
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit. 
 
 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

12.  Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie hoofdinspecteur Lokaal informatiekruispunt 
gerechtelijk. 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
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Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 
werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende 
bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het 
operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 
128 personeelsleden, waarvan 25 hoofdinspecteurs; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2019 uit 122 manschappen bestaat waarvan er 
25 tot het middenkader behoren; 
 
Overwegende dat een hoofdinspecteur structureel gedetacheerd is naar het CIC Limburg en dat de 
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de 
pensionering aan een hoofdinspecteur met ingang van 1 juni 2019 en dat vanaf dan de loonkosten 
worden teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
hoofdinspecteur opsporingen (werfreserve); 
 
Overwegende dat deze selectieprocedure lopende is; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 juli 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
hoofdinspecteur opsporingen – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat deze functie zal opgenomen worden op 1 november 2019 via interne mobiliteit; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van hoofdinspecteur van politie vacant te 
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team LIK gerechtelijk;  
 
Overwegende dat voor de selectie van de kandidaten voor hoofdinspecteur LIK gerechtelijk, 
overeenkomstig de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2001, geopteerd wordt voor het in 
aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie ad hoc; 
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Overwegende dat de kandidaturen zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid/vormvereisten 
door de plaatselijke selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de ontvankelijke kandidaturen vervolgens naar inhoud zullen beoordeeld worden 
en de vacature uiteindelijk zal toegewezen worden aan de hand van volgende selectiecriterium: het 
advies inwinnen van een selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie kan beslissen een voorafgaandelijke schriftelijke proef in te 
lassen die uitsluitend werkt;  
 
Overwegende dat de kandidaten 60% moeten halen in het geheel der proeven om als geschikt 
beschouwd te worden; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden; 
 
Overwegende dat de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaatstelling 
van de tweede navolgende mobiliteitscyclus opgenomen worden in een wervingsreserve die geldt voor 
een gelijkwaardige functionaliteit; 
 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 
1 FTE hoofdinspecteur LIK gerechtelijk wordt via mobiliteit vacant verklaard.  
 
Artikel 2 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie : 

 Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris, voorzitter  
(plaatsvervanger, Freddy Gevaert, eerste hoofdcommissaris) 

 Mathieu Bunkens, commissaris  
(plaatsvervanger, Ide Meyers, eerste hoofdinspecteur) 

 Rudi Schellingen, eerste commissaris, Politiezone Carma 
(plaatsvervanger Michel Houben, hoofdinspecteur Politiezone Carma) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent)  

 
 

13.  Vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies inspecteur interventie (werfreserve). 

 
DE POLITIERAAD : 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst 
gestructureerd op 2 niveaus; 
 
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit; 
 
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 
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Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale overheden in de politiezones; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, 
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen 
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe 
werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en betreffende 
bepaalde interne verschuivingen; 
 
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van het 
operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld op 
128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs; 
 
Overwegende dat het operationeel kader op 1 oktober 2019 uit 122 manschappen bestaat waarvan er 
89 tot het basiskader behoren; 
 
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 16 oktober 2018 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 inspecteur 
interventie (via werfreserve) – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 april 2019 heeft opgenomen; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 mei 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 8 mei 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2); 
 
Overwegende dat beide kandidaten op 1 november 2019 hun functie zullen opnemen; 
 
Gelet op ons besluit van 11 december 2018 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 3 juli 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 1 
inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat; 
 
Overwegende dat de kandidaat de functie op 1 november 2019 zal opnemen; 
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies 
inspecteur interventie (werfreserve); 
 
Overwegende dat de 5 vacante functies werden gepubliceerd in de mobiliteitscyclus 2019-03; 
 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 2 oktober 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 
1 inspecteur verkeer-motorrijder – Aanstelling kandidaat; 
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Gelet op het besluit van het politiecollege van 2 oktober 2019 houdende aanwerving via mobiliteit van 
1 inspecteur interventie – Geen aanstelling; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone Limburg Regio 
Hoofdstad per 1 september 2019 van 1 inspecteur; 
 
Gelet op ons besluit van heden houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering 
aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de loonkosten worden 
teruggevorderd bij de federale politie; 
 
Overwegende dat deze inspecteurs deel uit maakten van team interventie; 
 
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen functies 
noodzakelijk is; 
 
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 3 functies van inspecteur van politie vacant te verklaren 
conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
 
Overwegende dat wij deze functies expliciet wensen te voorzien voor interventie; 
 
Overwegende dat in de lopende aanwervingsprocedure overeenkomstig art. VI.II.27bis RPPol een 
werfreserve zal worden aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van de tweede navolgende 
mobiliteitscyclus, in casu 2020-01; 
 
Overwegende dat de 3 vacante functies inspecteur interventie mogelijks kunnen ingevuld worden via 
deze aan te leggen werfreserve; 
 
Overwegende dat indien dit niet mogelijk blijkt wegens uitputting werfreserve een nieuwe publicatie 
in mobiliteit wordt voorzien; 
 
Gelet op artikel VI.II.15 5° RPPol dat stelt dat de politieraad, op advies van de korpschef, beslist over 
de samenstelling van de bevoegde selectiecommissie en dat we deze selectiecommissie willen 
aanpassen wegens interne personeelsverschuivingen; 
 
Overwegende dat de selectiecommissie moet samengesteld worden;  
 
Overwegende dat indien de functies niet via de gewone mobiliteit ingevuld kunnen worden wij de 
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien. 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
3 FTE inspecteur interventie wordt vacant verklaard. 
 
Artikel 2 
Om deze functies in te vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het 
kader van mobiliteitscyclus 2019-04 voor de functie van inspecteur interventie. 
 
Artikel 3 
Indien deze werfreserve niet toelaat alle functies in te vullen worden de resterende functies opnieuw 
gepubliceerd via mobiliteit. 
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Artikel 4 
De politieraad gaat akkoord met de volgende samenstelling van de selectiecommissie wanneer een 
nieuwe publicatie noodzakelijk is: 

 Patrick Buskens, eerste commissaris, voorzitter 
(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, commissaris) 

 Greta Parmentier, hoofdinspecteur 
(plaatsvervanger Patrick Steegen, eerste hoofdinspecteur) 

 Wim Bosmans, commissaris, PZ Limburg Regio Hoofdstad 
(Bert Piron, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad) 

 Linda Cox, eerste adviseur, secretaris 
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent) 

 
Artikel 5 
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de 
resterende functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit. 

 
 

Besloten zitting 
 
14.  Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone LRH per 1 september 2019. 
15.  Kennisgeving mobiliteit van een assistent naar de federale politie per 1 september 2019. 
16.  Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan een eerste inspecteur.
17.  Toekenning rustpensioen aan een arbeider. 
18.  Arbeidsongeval met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid – Toekenning rente aan 

een eerste inspecteur. 
 

 
 

Namens de politieraad 
 
de secretaris de burgemeester-voorzitter 
Sabine Bervaes Marino Keulen 


